
SoMe statistikk Visit Telemark
Desember 2021



Facebook
-status desember-

Total antall likere: 116 706 
 1242 nye likere
 Prosentvis endring :+1,08%
 Mot samme periode i fjor+ 855.38%



Visit Telemark mot andre destinasjoner i Norge

*Beste gjens rekkevidde. 



Visit Telemark mot lokale medier

*Plass nr 2 på gjsnt eng/post. Etter NRK



Videovisninger 



Topp 7 videoer



Topp 10 innlegg



Hvem er våre følgere?

Endringer mot nov
1. Demografi

 Ingen betydelig endring
2. Geografi:112k NO

 Skien + 146



Hvem har vi nådd?

Endringer mot oktober
1. Demografi

 Flest: damer
 Alder: 35-54
 Menn :45-54

2. Geografi 
 Oslo  
 Bergen
 Trondhein

3. Hvor er de fra
• NO 784 768 pers
• DK 4368 pers
• SE  4225pers
• USA 3848 pers
• DE 1877 pers



Hvem har engasjert seg ?

Endringer mot nov
1. Demografi

 Flest damer 
 45-54,

2.     Geografi 
 Oslo
 Skien
 Bergen



Facebook
-status 2021-

Total antall likere: 116 706 
 2020 mot 2021 : + 42,11%
 Personer nådd:+2,4%
 Engasjement: +8,13%

Fra vedlagte bilder kan vi se at Telemark vokser 
mye fortere enn de andre destinasjonene

2021 2020



Topp 5 videoer i 2021



Ingen endringer



+19 medlemmer i des



Etter 2 mnd har vi fått +750 nye medlemmer





Instagram- status 
desember

Total antall likere: 33 420
 Totalt :+652
 Prosentvis endring: +1,99% 



Visit Telemark mot andre destinasjoner i Norge
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Bruk av # på destinasjoner i Norge

#visittelemark
206 918

#visitoslo
926 080

#fjordnorway
326 619

#visitbergen
257 272

#northernnorway
765 505

#visitsørlandet
198 521



Visit Telemark mot lokale medier



Bruk av # på lokale medier

#visittelemark
206 919

#varden
26 146

#telemarksavisa
22 317

#nrkvestfoldogtelemark
6348



Topp 15 innlegg de siste 30 dagene
Eksponeringer-Totalt antall ganger innlegget ditt har blitt sett

Rekkevidde-Antall unike kontoer som har sett innlegget ditt



Topp 15 innlegg de siste 30 dagene
Likerklikk-Antall unike kontoer som har likt 

Følgere- Antall følgerebilde generert av bildet



Topp 15 innlegg de siste 30 dagene
Profilbesøk–Antall ganger profilen din har blitt sett 

Lagret- Antall ganger bildene er lagret, ofte brukt i planlegging



Reels i desember



Hvem er våre følgere?



Instagram- status 
2021

Total antall likere: 33 420
 2020 mot 2021: +40,05%   
 Vi har gått opp 1 plass blant de store 

destinasjonene fra 7 til 6 plass
 #visittelemark: 206919 bilder (+17,57%)



Andre hashtags

Sesong/helligda
g

AktivitetHelligdager

Kampanjer

Telemark



TikTok

• Siden TikTok viser en økende 
trend på norske følgere skal vi 
teste ut det.

• Vi laget en konto i romjula og har 
kan du se resultatene foreløpig.
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